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Tolqde oacnow papą temozsrŻe\1/ai.ą dw(Mślwowe - da9kr

n-szmia zewnętzne rurowe o w}s.ao:o m

ÓMk Ót,ffilow..,b lalną objna uprednio ma]oMnej stolalk] dwiore],śc]a_
vaiekopow pqnsd 1q m?

r6 KNR 2 02 Ń;ińłi€!rypsdzÓie w ścianach -demontaż i ponowny monl.ż 2 sż
d 1 1215-05 tpo llmb .ury fi 60 mm
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rorre śctn ouąrxow płęm st}lopErdv}n -aoda eAa.'ro{Ęorł
c'L qo(o*^|ch l.pr \ląą(yc- _ PzyLeene płr ssoobnoqch do ą+l4

cęplem "c'ar 
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elewyjna cienłowarsnvm o hlduŻe Śiru]łJGlnej - rd|cżenie na

Iarby gruntu]ącej ' Piervt€za MFNva
KNR G17

elewylle el.oę_st"o*a o faktuue s].kLralne grubośq o'' 2'0
Żoolsej9Jc-el a ŃarkiŻvw*rGm'rec rel vr'lk ęĘn:e ra LPuedrio
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2ł.06 mieni o Mlomch t/rku Żmywjnego _moaika o uziarńieniu 2.0 mm, łykÓnPvane

(Ż-]r'o ob.ó6ki blachaFkje Ż b1achy powlelcnej o ęer.v/ rwinię.i! Ponad 25

d 1 ,a2 o5A1Ą2

blachaskie z blachy pow]ekane] o ver'w roNnięciu ponad 25]l NNRNKB
d r 1202 05! I -02

kl'Ji-{2 LDE"vi.ŹkJ i k'łkl.ÓśadŻo.e w śćianach o pow.e]€m'do 0'1 m2
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katk osadŻone w śc anach o Pow'eem'do0'1 m2

UŻup€]nienie \rków zewnęiżiych łyd'ch kat.lIl o Pod}ożach z cegly
pJsE<ówgłG Da-ooe'o'ow ' doo m2 ł ' meścJ \

Dwkotn€ nraloMnie larĘ olejną rynien i r spustollych

232

owukrohe malMnie larbą ÓLeiią powierchn metal'p€]nych

"zlqo_om_'e pooroza poo oc Ó'ą9cŻe1en
d 3 2603 0l

nie *ian budvnków pły'lami siylopiano!łymi metodą eklq-molaą prŻy
gotow]ch ŻapEw Kejących ' PrŻyklejenie pł}ł slYropiano\rYch do śoan

oc]epleni€ ścian budynków płttdmi st}Topianovrymi meiodą lekĘ-moloą prŻy

c]u go|olvych zaPEw kleiących - puyk]ejenie płyl sĘłopianowych do o$rea

ocieplenie $ian budynków ply|ami st}toPianowymi ńetodą ekką'nrokĘ PŻy
ciu oolo$ych zaplaw Kejących _ pŻyklejenie jednej !!6Nły siatki na ścianach

KNR 0.17

e ścian bud}łków pł!4ami st}łoP]anov/ymi melodą leKą_mokrą Prf
golowych ŻaPraw k]ejących - pŻld]ejenie jednej MGtsl siatki na ościeu ch

KNR o.1 7 fWvpEM elewacyjna denkowarsiwot o laktuu e stnrKuEhej _ natożen]€ na
d ? og]Gol poołde fan/ gruniu'aq ' p elvea tBMa

RMEM 574 S60

raM eLątcina ci€nko1^€rsiwo\'lE o iakfure slrulduralne] grubosci ok 2.0

-ńz goto"e suclejm'e*.k ąwQ.G-reElne w}r''e!-e t Uożfurio
przygoiov,żnym podloż! na ścianach ńasKch j P@ierchniach p@iomych

WtpEwa e]Mcyjna denkoM6hvs€ o falfuże slrukiuralnej grubos.i ok' 2 0
Ż gotMj slclre] mie*nk ż}łVicŻno-mine.a]nej wyk' Ęenie na upŻednio
otoMnym podloŻU na ośc each o 9er' do 30 cm
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d"McBre o'gal cj e na b@Że ą!! cv ŚyĘtety?ne| Ż l{żrob.M}c h ka_
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NNRNKB ]EVD oblóbk blaĆhaEkje z b]achy powlekanejo ger'w roŻwin ęcil] pÓnad 25

O54l-02 cm ognomur + davek

_/l\EŃKB (ŻV oo.ob\i bla( ndl Śile Ż bl!L1oow]ęMleiÓ ve'ł-o& rEc. oot ad 25
d r|2o2 054]_o2 Ćm_oodokenniki

Polryc e dachów papą iemozgrsaLną daw.Biłore

lsaowanla Żenęlżne rurore o wys do 20 m
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KNR O-33Ę
d.3 m]ed o Mlo.ach tynk'] zmy!Źlnego' mozaika o uzjanienlu

ńiii c'ne organ ene na baŻje a.aicy synleiycznej z

nusaomn a zewrętene rurme o wys do 20 m

p.ągotownym podlozu na Ńjgach oger do30Ć.n
103_16

103160
103 160

054142

']-4 NNRNKB

112.2

c''_óbki 
'aĆhaBkie 

z blaĆhy P@l€kanej o gel'w fuelnię.iu pÓnad 25

ęr"ii)--rori ouclłsłie z olacny porvtiiianej ()sŻflv lozwinięclu ponad 25

Poklycie da.hów papą tenndgżMlną dwMrs|wowe
a504 02

d 32n2au14Ż

KNR2.O2
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d 3|215 01
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órzvji_ki i kaińpsadaę w śĆ anach o pow'elem'do 0 1 m2

Kl.ln żo5 Koń]nv slalowe o śr.dÓ 600 mm
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36 KNR G17 oc eo en e x a. ot[t o" pMan s!}lopiaro\9m ńelodą e*ka mokm prł
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